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                 Kính gửi: Các thành viên Ban xây dựng Đề án và Tổ tư 

vấn giúp việc Ban xây dựng Đề án thành lập 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng 
Sơn (theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 
12/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh). 
  

Để đảm bảo các nội dung họp Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm 
Phục vụ hành chính tỉnh sáng ngày 17/8/2018 (theo Giấy mời số 262/GM-
UBND ngày 11/8/2018 của UBND tỉnh), đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh có ý kiến chỉ đạo: 

Yêu cầu các thành viên Ban xây dựng Đề án và Tổ tư vấn giúp việc Ban xây 
dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn nghiên 
cứu trước các dự thảo văn bản của UBND tỉnh, Ban xây dựng Đề án, Tổ tư vấn 
giúp việc (do Sở Nội vụ xây dựng); chủ động chuẩn bị các ý kiến góp ý cũng như 
báo cáo, đề xuất các nội dung liên quan tại cuộc họp Ban xây dựng Đề án. 

(Các dự thảo văn bản gửi kèm theo qua eOffice bao gồm: Kế hoạch tổng 
thể của UBND tỉnh về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Kế 
hoạch của Ban Xây dựng Đề án về việc xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh; văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên Ban xây 
dựng Đề án; văn bản phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ tư vấn giúp việc Ban 
xây dựng Đề án; dự thảo Đề cương chi tiết Đề án thành lập Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh).  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các thành viên Ban xây dựng Đề án và Tổ tư vấn giúp việc 
Ban xây dựng Đề án thực hiện ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  Các phòng: NC, TH, KG-VX, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (TTD).  
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